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C Janelas devem 
permanecer 
fechadas

de Dezembro

SEGUNDA

TRF5 no clima do Natal
riatividade não fal-
tou aos servidores do 

TRF5 na hora de montar a 
decoração natalina. Vários 
setores entraram no clima 
e inovaram na elabora-
ção dos enfeites de Natal. 
E o melhor: muitos dos 
adereços são produzidos 
com materiais recicláveis. 
Os servidores da Subse-
cretaria de Orçamento e 
Finanças (SOF), por exem-
plo, montaram uma lareira 
usando caixas de papelão. 
Na porta, um adesivo de 
Natal e bolas com os nomes de 
todos os servidores e estagiários 
que compõem o setor. “A ideia é 
que cada servidor traga um enfei-
te de Natal que não vai mais usar 

Nota de pesar
na sua casa para contribuir com a 
nossa decoração. É uma forma de 
melhorar o clima organizacional”, 
explicou Sebastião Campelo, dire-
tor da SOF. Na Secretaria Adminis-

Presidente do TRF5 participa de seminário na JFCE

Seminário

Aniversariantes
Wanderson Guilherme Félix Gonçalo 
Secretaria Judiciária 
Adriana Valadares Temporal
Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
Fernando Batista de Souza Ferraz
Subsecretaria de Apoio Especial 
Severino Ramos Félix Ferreira
Divisão de Material e Patrimônio
Eduardo Pereira da Silva
LEON SOUSA
José Pedro dos Santos Silva 
SERVIS

Será realizado hoje (11), no 
auditório da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE), o Seminário 
“Perspectiva da Justiça Fede-
ral, uma visão internacional”, 
promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Con-

selho da Justiça Federal (CEJ/
CJF), com apoio do TRF5. Estarão 
presentes o vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça e do 
CJF, ministro Humberto Martins, 
o corregedor-geral da Justiça 
Federal, Raul Araújo (coorde-

trativa, a porta de entrada 
já dá o tom do Natal. Ao 
abri-la, mais surpresas: 
árvores de Natal constru-
ídas com rolos de papel 
higiênico e com revistas 
antigas. “Isso torna o nosso 
ambiente de trabalho mais 
aconchegante”, disse a di-
retora Sorária Rodrigues.
Reutilização – Na Presi-
dência, boa parte da mu-
dança no visual das salas 
se deu graças à servidora 
Regina Couceiro, responsá-
vel por resgatar e reutilizar 

adereços natalinos do Tribunal, 
guardados desde 2005. “Limpei 
tudo, coloquei umas fitas e, com 
um pouco de criatividade, finalizei 
os enfeites”, revelou.

nador geral do seminário), e o 
desembargador federal Edilson 
Nobre. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, será um dos palestrantes 
e debaterá sobre “A Justiça Fe-
deral Brasileira. Histórico e evo-

lução. Desafios para a próxima 
década”. Sobre o mesmo tema, 
mas com ênfase em seus países 
de origem, também palestram 
o juiz federal argentino Patricio 
Maraniello e o juiz federal nor-
te-americano Peter Messitte. 

Aula de Cidadania - Um 
grupo de 25 alunos da 
Escola Municipal de São 
Domingos, do município de 
Brejo da Madre de Deus, 
no Agreste de Pernambuco, 
visitou o TRF5, na última 
quinta-feira (7). Os estu-
dantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental encerraram o ciclo de 
visitas de 2017, dentro do projeto 
Aula de Cidadania. Os jovens assis-
tiram ao vídeo “A Casa do Direito” 
e, em seguida, foram recebidos 

pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt. 
Para finalizar a vista, eles conhece-
ram o Pleno do Tribunal.

A Diretoria Geral do TRF5 solicita o 
apoio de todos os servidores para 
que as janelas recém-instaladas 
no edifício-sede não sejam aber-
tas, até que a obra das esquadrias 
esteja definitivamente concluída. 
O objetivo é evitar a ocorrência de 
sérios acidentes, uma vez que a 
abertura das janelas pode provocar 
choque com as cordas de aço de 
sustentação dos balancins, com as 
cordas têxteis de segurança de cor-
po dos operários ou mesmo com 
os cabos de transmissão de força 
elétrica que acionam os motores 
destes instrumentos de transporte 
vertical de serviços de fachadas.

É com profun-
do pesar que a 
Presidência do 
Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região 
- TRF5 informa 
o falecimento, 
ocorrido no 
último domingo (10), do servidor 
Wilson José Guedes Franco, lotado 
no gabinete do desembargador 
federal Carlos Rebêlo. O sepulta-
mento será realizado nesta segun-
da-feira (11), às 11h, em São José 
da Coroa Grande-PE.


